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PRODUCCIÓ
AVANÇADA

El projecte PICEO,
finalista als Premis
EARTO 2019
 

El projecte PICEO,
presentat per CIT UPC a
través de Fedit i
desenvolupat pel CD6
UPC, ha estat escollit
finalista en la categoria
Impact Expected dels
Premis Anuals d’Innovació
d’EARTO. El guanyadors
s’anunciaran el proper 8
d’octubre a Brussel·les.
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SALUT

Optimització del
confort tèrmic de
les persones grans a
les residències
 

Membres del Grup de
Recerca i Innovació GRIC
UPC lideren un
projecte mitjançant el
qual es determinaran els
paràmetres ambientals
adequats per a la gent
gran i s’establiran quines
són les condicions
tèrmiques preferibles per
aquest col·lectiu.
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MOBILITAT

Finalitza la 2ª fase
de la modelització
del transport de la
Primera Corona de
Barcelona
 

inLab FIB UPC  ha
completat la segona fase
de la modelització del
transport de la Primera
Corona de Barcelona, en
el marc del projecte VML,
el qual se centra a
desenvolupar noves eines
per a la planificació
urbana.
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CIT UPC s'incorpora a la
Plataforma EnerTIC
 

 

CIT UPC s'ha incorporat com a soci a
EnerTIC, la plataforma d'empreses TIC 
amb la missió de contribuir al
desenvolupament del potencial de
transformació de les Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions en l'àmbit
de l'eficiència energètica a Espanya.
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CIT UPC seleccionat per l'Internet
of Things Solutions World
Congress
 

 

CIT UPC ha estat seleccionat per formar
part de l’estand de l’Ajuntament de
Barcelona a la fira Internet of Things, que
se celebrarà al recinte de Gran Via de Fira
de Barcelona del 29 al 31 d’octubre.
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Reconeixements

El projecte ERG de CITCEA,
guardonat a la 7a Nit de
l'E�ciència
 

 

CITCEA UPC ha rebut el premi del Clúster
de l’Eficiència Energètica (CEEC) en la
categoria de Producte pel projecte ERG
(Energy Ring Generator).
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Capacitats tecnològiques

Internet of Things en Salut
 

 

Portem l'IoT al digital health, a la
biomecànica i l'esport. A més, apliquem el
seu poder transformador en el diagnòstic
remot, l'assistència a persones i la cura del
pacient.
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Els reptes del reciclatge tèxtil
 

 

Per bé que actualment es produeixen al món prop de
100.000 milions de peces de roba a l’any, la indústria de
la moda representa només el 60% de l’activitat d’aquest
sector a nivell mundial. El tèxtil de la llar (llençols,
tovalloles, mantes, catifes, cortines, …) representa el 25
% i el tèxtils tècnics (airbags, cordes, veles de vaixell,
xarxes de pesca, filtres, teles asfàltiques …) suposa un
15% (a Europa aquest sector arriba fins al 40%).
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RareHacks: Primera Hackathon del
projecte Share4Rare
 

 

Entre el 5 i el 7 de juliol es va celebrar la primera
Hackathon del projecte Share4Rare, RareHacks. Els
participants van crear en 3 dies una nova forma de
resoldre alguns dels problemes que comporten les
malalties rares.
 

 

 

 

 

 Sabíeu que...
 

 

El CS2AC va desenvolupar un sistema intel·ligent pioner,
anomenat TIGER-SHEBA, per detectar i diagnosticar
fallades en temps real a turbines a gas per a plantes
industrials. El software, permetia corregir situacions de
perill i estalviar costos de manteniment i reparació. El
sistema, operatiu 24 hores al dia a la National Power PLC
d'Aylesford a la Gran Bretanya, va guanyar el segon
premi Duran Farell el 2001.
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29 - 31 octubre
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Blog CIT UPC
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    Informació d'interès
 

 Top 10 Emerging Technologies 2019 - World Economic Forum

 La intel·ligència artificial a Catalunya - Informe tecnològic (Juny 2019) - ACCIÓ

 Informe de la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 2017 de
las Universidades Españolas - CRUE

 Informe ASEBIO 2018 - Situación y tendencias del sector de la Biotecnología en
España - ASEBIO
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Contacta amb nosaltres!
Volem ser punt de trobada per tots aquells que treballem en l'R+D.

Us animem a participar, enviant-nos les vostres notícies, comentaris, necessitats o
qualsevol altra informació que considereu rellevant i que vulgueu compartir.
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